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ــة- اليمني،  ــات االقتصادي ــوارد للدراس ــز م ــب مرك بحس
فخالل السنوات العرش املاضية تنامى دور املغرتبني يف التنمية 
ــهامهم يف قطاع االستثمار املحيل إىل 60 %  املحلية ووصل إس
ــا ان اململكة  ــجلة. كم ــتثمارية املس ــاريع االس من إجمال املش
ــيعود  ــدرك أن العامل اليمني املغرتب س ــعودية ُت العربية الس
ــيخلق  ــوارده، وهذا س ــتهدفت م ــة بعد أن اس ــف البطال لرصي
ــف زيف  ــا، ويتكش ــة خلقه ــد اململك ــة تتعم ــكلة اجتماعي مش
ــم الحكومة العميلة  ــعب اليمني، حني تدع ــا بدعم الش ادعائه

واملرتزقة.
ــالت املغرتبني  ــعودية برتاجع تحوي ــراءات الس تهدد اإلج
ــىل االقتصاد  ــاء ثقيلة ع ــا يلقي أعب ــو 40 %، م ــني بنح اليمني
ــىل تحويالت  ــن ع ــكان املعتمدي ــة الُس ــىل معيش ــي وع الوطن
املغرتبني. وفق ما أوضح أستاذ االقتصاد بجامعة عدن، يوسف 
سعيد لـ"العربي الجديد". وأوضح ، أن اإلجراءات السعودية 
ــي حتى نهاية 2018م. ما  ــدد بعودة نصف مليون عامل يمن ته
ــغ إجمايل تحويالت  ــي كلفة كبرية... وبل ــد االقتصاد اليمن يكب
ــارات دوالر، جزٌء كبٌري  ــة إىل اليمن نحو 3.4 ملي املغرتبني املالي
منها من املغرتبني يف السعودية خالل عام 2016، حسب تقارير 

رسمية لصندوق األمم املتحدة الدويل للتنمية الزراعية.
ــباب الوطن كانوا يبيعون  ــوم يرحل مئات اآلالف من ش  الي
ــاً، وال مرتزقة  ــم يكونوا لصوص ــوم عيونهم، ل ــد عملهم ون جه
ــكل وصورة قاتمة تعكس  ــون صدقات "امللك"!.. وعىل ش يطلب
ــم بأنها تخوض  ــعودية للعال ــة الس ــرة للمغالط ــق مغاي حقائ
ــك، فبعد أن دمرت  ــني، وهي عىل عكس ذل ــا إلنقاذ اليمني حرب
ــم أنها هزمت  ــال يف وطنهم ورغ ــم وبيئة األعم ــدرات وطنه مق
ال  ــىل الُعمَّ ــريان حقدها ع ــن لتصب ن ــاع اليم ــة إخض يف معرك
اليمنيني وتنتقم من املدنيني املجردين من السالح كلما هزمت 
يف مواجهة املقاتل اليمني، يف الجبهات الحدودية، برغم فارق 

اإلمكانيات.

فارق العمل الجائر
ــل املغرتبون اليمنيون، الكم األكرب من مجموع الطبقة  يمث
ــدداً واألدنى أجراً، وعىل  ــعودية، فهم األكرث ع العاملة يف الس
ــعودية الحديثة، مجردين من  ــواعدهم قامت اململكة الس س
ــعودية خارجة  ــل يف الس ــة، فظروف العم ــوق عمالي أي حق
ــة التي ضمنت حقوقاً للعمال، وال ينتاب  عن املواثيق الدولي
ــال وانعدام  ــع الُعمَّ ــن وض ــاج م ــدن" أي انزع ــرب "املتم الغ

الديمقراطية يف ذلك البلد!
ــيا  ــل يف دول أوروبا ورشق آس ــاعات العم وعىل عكس س
ــزال العامل  ــاعات.. ما ي ــة أخرى محددة بـ 8 س ودول عربي
اليمني يف اململكة السعودية، يعمل 12 ساعة يومياً، ليتحمل 
ــوازي (الكفيل)  ــا مزاج الربج ــام متعددة يقرره أعباء ومه
ــتقدم  ــب عنه التأمني الصحي، كما يصعب عليه أن يس ويغي
ــرية بوجوب دفع  ــرارات األخ ــه، ومع الق ــه للعيش مع عائلت

رضيبة التابع أصبح لقاء لم الشمل يف امللكة مستحيًال!
يف الغالب والعام ال يوجد عقد عمل رسمي يحدد العالقة 
ــعودي (الكفيل)، كما  ــل الس ــل اليمني ورب العم ــني العام ب
تغيب اللوائح التنظيمية املوضحة لحقوق العامل وواجباته. 
ــذا املعنوية إذ  ــي من الحوافز املادية، وك ــرم العامل اليمن يح
ــل بإهانة من قبل (الكفيل)، كما ُيحرم من أجر االجازة  ُيعام
ــة الخدمة، وال يحظى بيوم  ــنوية، وال يتلقى مكافأة نهاي الس
ــبوعي، كما يتعرض للنهب من الكفيل أو االعتداء،  راحة أس
إذا طالب بحقوقه املرشوعة.. وما يؤسف له هو أن الحكومات 
ــعودية، لم تقم طوال العقود  ــة املتعاقبة واملوالية للس اليمني
ــال اليمنيني،  ــوق الُعمَّ ــراءات لحماية حق ــة، بأي إج املاضي
الذين يخضعون لرشوط الربجوازية السعودية، وُينقلون إىل 
السعودية عرب رشكات سمرسة ال عرب جهات يمنية رسمية.. 
ــعودية تنظم  ــات يمنية س ــد أي اتفاقي ــى اليوم ال توج فحت
ــون باعتزاز وحرسة  الة اليمنية. ويتذكر اليمني ــألة الُعمَّ مس

ــا كان لليمني من قيمة يف فرتة الرئيس الحمدي، او اليمني  م
الجنوبي إبان دولة اليمن الديمقراطية سابقاً.

إسهام يف تنمية المملكة
كان يذهب اإلنسان اليمني ليعمل يف الغربة، ويجمع قدراً 
ــح مرشوعاً اقتصادياً  ــأس من املال، ليعود إىل وطنه فيفت ال ب
صغرياً يعيش منه حراً كريما، لكن ذلك لم يعد وارداً، فالعامل 
ــل من املال  ــوى جمع القلي ــعه س ــي اليوم، ما عاد بوس اليمن

ليدفعها إىل السلطات السعودية يف نهاية املطاف.
ــات التي تمص عرق  ــب وتعددت الجباي ــت الرضائ تراكم
ــة، وتجديد إقامة،  ــني نقل كفال ــل اليمني املغرتب، ما ب العام
ــى تقلص  ــن (الكفيل) حت ــارش م ــي، ونهب مب ــني صح وتأم
ــكاد ُيماثل أجر  ــة الرثاء، وي ــل يف اململكة الفاحش ــر العام أج
من يعملون يف الوطن اليمني املُفقر! وأصبحت الفيزا تجارة 
مربحة لسمارسة العمل السعوديني الذين يبيعون ويشرتون 
ــرق يف العهد  ــوق ال ــني، كما كان يحدث يف س ــال اليمني بالُعمَّ
ــميه السعودية  العبودي، والعامل اليمني املغرتب الذي تس
ــرشوط الربجوازية  ــتعبد إن لم يعمل ب ــو فعال ُمس ــري" ه "أج
ــله ألبنائه  ــد ما يرس ــاً، ولن يج ــيموت جوع ــعودية فس الس

املتلهفني.
ــرية، أصبح  ــعودية األخ ــع القرارات الس ــا لذلك وم وتبع
ــعودية  ــل اليمني هو َمن ُينفق من ماله عىل الدولة الس العام
ــم يعد النفط من يتكفل  ــعودي املُرتف، ل وعىل رب العمل الس
ــادي أُخر ال يقل اهمية عن  ــعودية، مورد اقتص باملوازنة الس
ال  ــن الُعمَّ ــي الرضائب م ــدر ايراد وهو جب ــط يربز كمص النف
ــرب من  ــزء األك ــم، والج ــن كل العال ــعودية م ــني يف الس املغرتب

ــاء الطبقة العاملة  ــعودية، هم من أبن ــة العاملة يف الس الطبق
اليمنية املبدعة املجتهدة.

ــر العام  ــعودي يف أواخ ــس الوزراء الس ــرار مجل ووفق ق
ــعودية، تطبيق تحصيل  ــة العربية الس ــايض، بدأت اململك امل
ــوم "املرافقني" عند تجديد هوية املقيم، بواقع 100 ريال  رس
ــهري عىل كل مرافق للعمالة الوافدة يف السعودية  ــم ش كرس
ــال، ويتضاعف املبلغ  ــنويا قد بلغ 1200 ري ــح املبلغ س ليصب
مع مطلع عام 2018 حتى يصل يف عام 2020 إىل مبلغ 400 يف 

الشهر وبمجموع 4800 ريال يف السنة.
تاريخ العدوان 

ــوًال ال رشعيا هو حق  ــعودية تهريباً ودخ ــا تعتربه الس وم
ــة "جدة"  ــف" 1934 واتفاقي ــر يف اتفاقية "الطائ ــت ومق مثب
ــأن يحظى اليمني بحقوق تضمن له حرية الدخول  2000م ب
ــعودية، وهي الحقوق التي  ــة والعمل وامللكية يف الس والحرك
ــز عن فصل  ــعودية، التي تعج ــلطة الس ــت عليها الُس انقلب
ــع  ــة م ــمالية اليمني ــق الش ــي يف املناط ــل االجتماع التداخ
ــلطنة  ــعود بس األقاليم اليمنية تاريخيا التي ألحقها ابن س

نجد فغدت مملكة!
ــتغالل املغرتب  وليس هناك بدايٌة محددٌة الضطهاد واس
ــاك محطات   ــا املعارص، هن ــرب التاريخ خصوص ــي.. فع اليمن
ــعودي  ــوداء من العدوان الس واضحة وناصعة بصفحات س
ــني يف طريقهم  ــى الحجيج املحرم ــي حت ــىل كل ما هو يمن ع
ــفات الجديدة بحق  ــرام، لكن موجة التعس ــت الله الح إىل بي
ــام2015م.. ولكنها كانت  ــذ الع ــدأت من ــني ب ــني اليمني املغرتب
بداية غامضة وكما لو أنها يف صف تصحيح أوضاع املغرتبني 

ــتعدادا لهذه  ــألة حرص اس ــني، غري أنها يف األصل مس اليمني
ــكري عىل اليمن  ــعة، ومع بداية العدوان العس املرحلة البش
ــال اليمنني،  ــة زائر" للعم ــعودي ملنح "هوي ــأ النظام الس لج
ــتدراج هؤالء  ــب)، الس ــق (التهري ــن طري ــوا ع ــن دخل الذي
ــت الرقابة ملخاوف أمنية،  ال (املتهربني) ووضعهم تح الُعمَّ
ــعودية لتجميل وجهها العدواني، ورغبة  وأيضاً محاولة س
ــعي عىل  ال العدوان اإلجرامي والتوس ــؤالء الُعمَّ يف تأييد ه

الجمهورية اليمنية. 
ومن املالحظ أن الهجمة العدوانية عىل املغرتبني اليمنيني 
ــكل كبري، منذ أن صعد ابن سلمان إىل موقع  ــتد أوارها بش اش
ــلمان  ــع مجيء ابن س ــعودية م ــاوزت الس ــد، و تج ويل العه
توجيهات محمد بن نايف الذي كان بمنصب ويل العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي كانت توجيهاته 

أقل عدوانية إذا ما ُقورنت مع ما يمارسه ابن سلمان.
أصوات دولية

ــال اليمنيني  ــد العم ــعودية ض ــة الس ــذه الهمجي وإزاء ه
ــوء عىل هذه  ــلطة الض ــوات إعالمية دولية مس ــت أص ارتفع
ــطي  ــانية،  حيث عرب املرصد األورومتوس ــال الال إنس األعم
ــرية التي  ــراءات األخ ــه من اإلج ــان عن قلق ــوق اإلنس لحق
ــني، فقد اعترب أن  ــاه املغرتبني اليمني ــعودية تج تقوم بها الس
ــور األوضاع  ــني االعتبار تده ــعودية "أن تأخذ بع ــىل الس ع
ــىل اليمن منذ  ــرب املندلعة ع ــا الح ــي خلفته ــانية الت اإلنس
مطلع العام 2015 والتي تعد السعودية طرًفا رئيًسا فيها".. 
ــهده  وقال املرصد إن اليمنيني يف الوضع الراهن مع  ما تش
ــم وصف الالجئني ما يجعلهم  البالد من حرب، ينطبق عليه

ــدم الطرد» التي نصت  ــون تحت قاعدة «اللجوء وع يندرج
عليها االتفاقية الخاصة بالالجئني لعام 1951 وهو ما يجعل 
طردهم وترحيلهم انتهاًكا لهذه القاعدة وقد يعرض حياتهم 

للخطر. 
ــه تلقى إفادات من  ــار املرصد الحقوقي الدويل إىل أن وأش
ــعودية  ــلطات الس يمنيني قالوا إن الحملة التي أطلقتها الس
ــال عرشات  ــك إىل اعتق ــف“ أدت كذل ــن بال مخال ــم ”وط باس
منهم حيث جرى نقلهم قًرسا إىل معسكرات التجنيد للقتال 

يف جبهات الحدود نيابة عن الجيش السعودي.
حقائق صادمة

ــاف النفوس الذين  ــة لليمنيني من ضع ــة الصادم الحقيق
ارتموا يف أحضان آل سعود وصدقوا الشعارات الزائفة بغباء 
ــبق له مثيل يف التاريخ، وأيدوا العدوان السعودي عىل  لم يس
ال  ــتهدف  فقط الُعمَّ وطنهم.. هي أن حمالت الرتحيل لم تس
ــوا رخصة زائر  ــايس َمن ُمنح ــكل أس املتهربني، بل طالت بش
ــة القانونية،  ــتهدف أصحاب اإلقام يف العام 2015م، كما تس
ــعودية لرشائها  ــاالت الس ــرشات آالف الري ــوا ع ــن دفع الذي
ــاركت  ــعودية... ولطاملا ش ــزا الس ــا الفي ــات مافي ــن عصاب م
الحكومات الفاسدة املتعاقبة يف إذالل املغرتب اليمني وعدم 
ــد عمالة،  ــهد حكومة أش إنصافه، لكن التاريخ اليمني لم يش
ــها العميل ابن  ــن حكومة الخائن هادي التي يرأس وهواناً م
دغر، هذه الحكومة التي يعرتف النظام العدواني السعودي 
ــا، لم يخجل منها ويراعي حقوق اليمنيني ولم يلق  برشعيته
ــن  ــتغاثتها الخجولة ولتأكيدات العميل عيل محس باًال الس
ــماع وزير الحرب  ــدات املغرتبني وصلت أس األحمر أن مناش
السعودي ويل العهد ووالده السفاح سلمان بن عبدالعزيز.!

ــدوان  ــوى الع ــة لق ــة التابع ــع اإلعالمي ــم أن املواق ورغ
ــة العميلة من دولة  ــار طلب الحكوم ــة ضجت بأخب واملرتزق
ــرارات األخرية ولكن دون  ــتثناء اليمنيني من الق العدوان اس
ــة اليمنية ممثلة  ــة الجالي ــفافاً، أن رئاس ــدوى.. األكرث إس ج
ــؤون املغرتبني يف  ــل وزارة ش ــن عطاف وكي ــزق فضل ب باملرت
ــفارة اليمنية يف  ــل اليمني والس ــة العميلة، والقنص الحكوم

السعودية، تقف بكل وقاحة يف صف النظام السعودي.. 
ــيل العيايش،  ــعود، ع ــل لبني س ــي العمي ــل اليمن  القنص
ــالده، مرصحاً قبل ثالثة أعوام قائال:  احتفل بالعدوان عىل ب
ــك العاصفة التي دكت أوكار االنقالبيني، ها هي تذهب يف  "تل
ــعب اليمني الذي هو  ــف وتقدير ألبناء الش ــة عط اتجاه ملس

قريب دائما من أبناء الشعب السعودي".
ــفارة اليمنية بالرياض بطلب من  ومؤخراً استدعت الس
"هادي"، الرشطة السعودية لتفريق متظاهرين من املغرتبني 
ــادي  ــدور ه ــن ب ــفارة، منددي ــام الس ــوا أم ــني تجمع اليمني
ــي يتعرض لها  ــفارة لالنتهاكات الت وحكومته وتجاهل الس
ــون اليمنيون... أما وزير املغرتبني يف الحكومة العميلة  املغرتب
ــراءات الظاملة  ــم يجد حرجاً يف تربير اإلج ــوي بافقيه، فل عل
ــني يف اململكة غري  ــة اليمني ــًال: "غالبي ــال اليمن قائ ــق عم بح

مؤهلني ومعظمهم يأتي من مناطق الحوثيني".
ــيايس  ــىل الدولة ممثلة باملجلس الس ــرياً.. يتوجب ع أخ
ــؤولية لقضية  ــاذ الوطني العمل بمس األعىل وحكومة اإلنق
ــوق  ــتيعابهم يف س املُرحلني، وتدارس الخيارات املالئمة الس
ــن رؤوس األموال  ــتفادة منهم كأيٍد عاملة، وم العمل، واالس
ــع معاً، لحرب  ــق عليها، ليتصدى الجمي ــة التي ُيضي اليمني

إفقار جديدة تشنها الجارة العدوانية املرتفة!

ــعودية  ــة العام 2018 م زادت معاناة اليمنيني املغرتبني يف الس مع بداي
ــن يقدر عددهم بنحو مليوني مغرتب يمني من اصل 12 مليونا و185  الذي
ــعودية عام 2017م عىل  ــكان يف الس ــب تعداد الس ألف مقيم أجنبي بحس
ــل نظام "الكفيل" يرشعن  ــخرة بعدما ظ نحو جعل اليمنيني يف حكم الس

معاملتهم كالعبيد.
مصادرة األعمال

ــر تفاقمت مؤخرا  ــا بعد آخ ــني املتزايدة يوم ــني اليمني ــاة املغرتب معان
ــعودية، فمن  ــلطات الس ــفية التي اتخذتها الس ــبب  القرارات التعس بس
ــهرية املفروضة عىل الوافدين ومرافقيهم إىل غالء املعيشة  ــوم الش الرس
بسبب ارتفاع األسعار كالكهرباء بنسبة 300 % وأسعار البنزين وارتفاع 
ــن الرضائب  ــام وغريها م ــادة 100 % كل ع ــع زي ــل م ــب العم ــوم مكت رس
واإلتاوات التعسفية التي ضاعفت املعاناة بشكل متسارع  باإلضافة إىل 
ي "سعودة املهن والوظائف   ــمِّ محارصة اليمنيني يف مهنهم بدعوى ما ُس
ــعوديني وترضر  واملحالت التجارية" التي حرصت مهنا وأعماال عىل الس
ــببها عدد كبري من املغرتبني اليمنيني بإغالق محالتهم أو فقدان فرص  بس

عملهم.
جبايات اضافية

ــهر يناير املايض فرضت السعودية اتاوات جديدة بواقع   ومع بداية ش
ــن كل مرافق  ــهريا ع ــن كل عامل وافد و200 ريال ش ــهرياً ع ــال ش 400 ري

للعامل.
ــمرب املايض أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية   ويف أواخر ديس
ــعودية قراراً شمل إعفاء 4 جنسيات من رسوم العمالة الوافدة وهي  الس
ــتاني و املقيم  ــار والرتكس ــة واتحاد ميانم ــة مرصي ــطيني بوثيق (الفلس
ــلطات  ــني الذي تكنه الس ــد الدف ــذي اكد الحق ــو القرار ال ــويش) وه البل

السعودية لليمن أرضاً وإنساناً.
سلب مقنن

ــعودية  ــاد فإن معظم املغرتبني اليمنيني يف الس ــب خرباء اقتص وبحس
ــيطة  ــام، يعملون يف مهن بس ــم النظ ــم والتزامه ــم وأمانته ــم مهاراته رغ
وبأجور متواضعة يعيلون من خاللها آالف األرس داخل اليمن رغم ما ظل 
ــوم االقامة  ــرية العمل وكفيل العمل ورس ــوم تأش مفروضا عليهم من رس

وتجديدها ورسوم رخصة العمل ونقلها وتجديدها.. الخ.
ــعودية األخرية بحسب خرباء االقتصاد بقدر ما   لكن اإلجراءات الس
ــلب اليمنيني جل دخولهم فإنها تهدد برتاجع كبري للتحويالت املالية  تس
ــل وترتكز أغلب العمالة  ــني وتبعاً زيادة معاناة اليمنيني يف الداخ للمغرتب
ــة واملطاعم وأعمال  ــيطة أغلبها يف تجارة التجزئ ــطة بس اليمنية يف أنش
ــف ويقبضون أجوراً متواضعة  ــاء ومحال بيع املالبس وأجهزة الهات البن

للغاية مقارنة بالعمالة الوافدة من بقية الدول.
رسوم تعسفية

ــوم  ــداد الرس ــط رواتب العاملني فإنها تعجز عن س ــب متوس  وبحس
ــزا وتجديد اإلقامة كل  ــة إىل دفع قيمة الفي ــدة املفروضة  باإلضاف الجدي
ــوم الكهرباء واملياه  ــفارة وإيجار السكن ورس ــنة والكفيل ورسوم الس س
ــة ورسوم تأمني طبي مبلغ ما بني  ــوم الدراس واالتصاالت واإلنرتنت ورس

ــوم تعقيب 300  ــوم مكتب العمل 200 ريال ورس (700-1200) ريال ورس
ــىل املغرتب أن يدفع  ــة 750 رياًال كما يجب ع ــوم تجديد اإلقام ــال ورس ري

للكفيل ما بني (2000 - 5000) ريال ورسوم تأشرية 300 ريال سعودي.
ــرتب اليمني مهددا  ــالل عام واحد ما يجعل املغ ــك يتم دفعه خ  كل ذل
ــة ألرسته يف أرض  ــه مبالغ مالي ــتحالة تحويل ــش عىل الكفاف واس بالعي

الوطن.
محاصرة اليمن

ــب خرباء االقتصاد فإن توقف تحويالت املغرتبني يعني توقف  وبحس
ــعودي  ــادي يف ظل العدوان الس ــري وأهم مورد اقتص ــل اليمنيني األخ أم
ــن بمزيد من  ــهرا مما يهدد اليم ــالد منذ أكرث من 34 ش ــذي يعصف بالب ال
ــيس لحياة آالف األرس  ــذه التحويالت املصدر الرئي ــر والجوع كون ه الفق

اليمنية..
ــاد أن 90 % من املغرتبني اليمنيني لن يتمكنوا من  ويتوقع خرباء اقتص
سداد هذه الرسوم ألنها تتجاوز أصًال ما يتقاضونه من أجور , مؤكدين أن 
ــعودية األخرية التي بدأ تطبيقها منذ مطلع يوليو 2017  اإلجراءات الس
ستؤدي إىل تراجع تحويالت املغرتبني اليمنيني وقد تدفع عرشات اآلالف 
من العمالة اليمنية يف السعودية للعودة إىل بلدهم رغم ظروفها القاسية. 

حمالت ترحيل
ــعودي عىل  ــام الس ــن النظ ــفية م ــراءات التعس ــذه اإلج ــت ه وتزامن
ــني  ــالت اليمني ــاكن ومح ــة ملس ــالت مداهم ــع حم ــني م ــني اليمني املغرتب

ومطاردات لهم تنتهي بسجنهم وترحيلهم بطريقة مهينة وال إنسانية.
ــف مقرا له  ــذي يتخذ من جني ــطي» ال ــار «املرصد األورومتوس وأش
ــني املقيمني عىل  ــعودية قامت برتحيل آالف اليمني ــلطات الس إىل أن الس

ــري مرشوعة إما  ــعودية بطريقة غ ــن دخلوا إىل األرايض الس أراضيها مم
ــني االعتبار  ــن دون أن تأخذ بع ــن عمل م ــرب أو للبحث ع ــن الح ــاً م هرب
ــة يف اليمن منذ  ــي خلفتها الحرب املندلع ــانية الت تدهور األوضاع اإلنس

مطلع العام 2015 والتي تعد السعودية طرفاً رئيساً فيها..
ــلطات  ــايف إن الس ــان صح ــطي" يف بي ــد األورومتوس ــال "املرص وق
ــح وضبط أوضاع  ــد أطلقت حمالت تهدف إىل تصحي ــعودية كانت ق الس
ــة والعمل  ــة اإلقام ــص مخالفة أنظم ــيما فيما يخ ــا والس ــة لديه العمال
ــال األجانب وفرض  ــن ترحيل اآلالف من العم ــفر ع وأمن الحدود ما أس

العقوبات عىل بعضهم.
تجنيد قسري

ــة اإلقامة والعمل  ــدد املخالفني ألنظم ــطي" أن ع وبني "األورومتوس
ــة يف مناطق  ــالت األمني ــن الحم ــم ضبطهم ضم ــن ت ــدود الذي ــن الح وأم
اململكة السعودية كافة، بحسب ما أعلنت حكومتها، بلغ قرابة 409 آالف 
ــدد الذين تم ضبطهم  ــعودية أن ع ــف، فيما قالت وكالة األنباء الس مخال
ــعودية بلغ  5701 شخص، 77 %  ــلل عرب حدود الس أثناء محاولتهم التس

(حوايل 4390 يمنياً) تم ترحيلهم إىل اليمن.
وكشف "املرصد األورومتوسطي" بأنه تلقى إفادات من يمنيني قالوا 
ــلطات السعودية باسم (وطن بال مخالف)  إن الحملة التي أطلقتها الس
ــكرات  أدت كذلك إىل اعتقال العرشات منهم إذ جرى نقلهم قرساً إىل معس

التجنيد للقتال يف جبهات الحدود نيابة عن الجيش السعودي.
ــطي"  ــارة، الباحثة القانونية يف "املرصد األورومتوس وقالت مرية بش
ــكام القانون  ــل انتهاكاً خطرياً ألح ــاكات فهي تمث ــت هذه االنته إن صح

الدويل وحقوق اإلنسان عرب التجنيد القرسي للمدنيني".

انتهاكات سافرة
تضاف هذه االنتهاكات إىل سلسلة انتهاكات مستمرة لكرامة اليمنيني 
ــد رساً بعد  ــانية ولم تع ــط حقوقهم االنس ــعودية وأبس ــني يف الس املغرتب
انتشار فيديوهات توثقها عىل مختلف مواقع التواصل االجتماعي رغم 

رقابة سلطات األمن السعودية عىل هذه املواقع.
وتؤكد بحوثات ألكاديميني وناشطني حقوقيني إىل أن اليمني املغرتب 
يف السعودية يعيش حالة معيشية أقل ما يمكن وصفها باملأساوية بفعل 
ــواء من قبل اإلجراءات األمنية السعودية أو  االنتهاكات التي تطالهم س

من قبل السعوديني الذين يعملون لديهم.
ــاكات التي  ــحية والحقوقية فإن االنته ــاث املس ــب هذه االبح وبحس
ــم ضد  ــل إىل جرائ ــعودية تص ــون يف الس ــون اليمني ــا املغرتب ــرض له يتع

االنسانية وفق القوانني والترشيعات الدولية.
جرائم مدانة

ــد القائمون عىل هذه األبحاث بأن الحاالت التي تم رصدها وكذا  ويفي
الشهادات التي تم جمعها تثبت أن أكرث من جريمة يدينها القانون الدويل 
طالت اليمنيني ومنها االعتداء عىل يمنيني بالرضب واإلهانة ووصلت يف 

بعضها حد املوت.
ــني لهذه االعتداءات رغم ما  ــت معدو االبحاث إىل تعرض اليمني  ويلف
ــبونه من حق قانوني بحسب بنود اتفاقية ترسيم الحدود اليمنية  يكتس
ــعودية " وهو ما  ــلطات الس ــعودية إال انه قد ضيع تماما من قبل الس الس
ــا دوليا وتخليا واضحا عن كل  ــد انتهاكا صارخا للقوانني املتعامل به يع

القيم الدينية واإلنسانية.

وزير المغرتبني محمد المشجري لـ"ٹ":

ــجري إن ما يقوم به النظام السعودي من ترحيل ومصادرة ومحارصة وسجن للعمالة اليمنية يبني مدى حقدهم عىل الشعب اليمني بالكامل.. ويفضح كذب قال  ــعيد املش وزير املغرتبني الدكتور محمد س
ادعائهم بأنهم يراعون مصالح اليمن.

ــعودية هو جزء من  ــعودي تكمن يف احتالل ونهب ثروات اليمن وتدمري االقتصاد الوطني ،وأضاف إن ما يتعرض له املغرتبون اليمنيون يف الس وزير املغرتبني أوضح يف حوار مع (الثورة) أن أهداف العدو الس
منظومة العدوان عىل اليمن ووصل بهم األمر إىل رسقة ما بأيدي العمالة اليمنية من أموال كسبوها من عرق جبينهم تحت اللوائح الجديدة والقوانني االنتقامية التي وضعها بن سلمان.. والتي 

ــمل الحظر (83) من املهن التي يعمل بها  ــهرية تفوق مرتب العامل.. حيث ش ــتهدف كل األعمال واملهن التي يعمل بها اليمنيون, إىل جانب فرض اإلتاوات عىل ما تبقى من مبالغ ش تس
غالبية أبناء اليمن يف السعودية.

الوزير تطرق إىل جملة من املعالجات التي تقوم بها وزارة املغرتبني الستقبال املرحلني وأرسهم لتفادي ما حدث يف عام 1990م.. تفاصيل أكرث يف ثنايا سطور هذا اللقاء  :  

النظام السعودي يمارس السرقة النظام السعودي يمارس السرقة بحق املغرتبني اليمنيني

ما الذي يقوم به النظام السعودي بحق • 
املغرتبني اليمنيني؟

ــق املغرتبني يؤكد عىل  ــعودي بح - ما يقوم به النظام الس
ــنوا  ــعب اليمني الذي ش ــره للش ــد وك ــه من حق ــا يحملون م
ــاده وفرضوا  ــنوات ودمر اقتص ــه منذ ثالث س ــم علي عدوانه
ــف األعمال وقطع  ــبب يف توق ــه الحصار الخانق مما تس علي
ــة فلم يكفهم  ــار األوبئ ــاع معدل الفقر وانتش ــات وارتف املرتب
ــل طال حقدهم املغرتبني  ــا خلفوه من أرضار داخل اليمن ب م
ــجناء خارج  بأن منعوهم من العودة إىل أوطانهم وجعلهم س
ــون الكثري من  ــعودية فيواجه ــا املغرتبون يف الس ــم، أم وطنه
األعذار والقوانني الكيدية من أجل نهب أموالهم ومصادرتها 
ــجيل ألحد أعضاء  ــعودي.. ولدينا تس ــل النظام الس من قب
مجلس الشيوخ السعودي عندما رفض املجلس طلب تاجر 
يمني يريد أن يستعيد أمواله املصادرة وهو يتحدث: مش من 
ــاملني من السعودية بل يجب  املفروض أن يخرج اليمنيني س
ــب جرم بل  ــة ليس ألنه ارتك ــادي بالعقوب ــع األذان واألي قط
حتى يكون عالمة انه كان بالسعودية وال يرجع وهذا يكشف 
ــعودي بمختلف  ــد الدفني الذي يكنه النظام الس مدى الحق

مؤسساته وهيئاته ووحداته.
ــا تعمل عىل •  ــعودية تقول أنه ــن الس ولك

ــا قالت أنه  ــة اليمنيني، حتى عدوانه حماي
من أجل سالمة اليمن ما ردكم عىل ذلك؟

ــعودي الخليجي  ــدوان الس ــن الع ــة أعوام م ــذ ثالث -  من

ــني يف ارتفاع  ــاة املغرتب ــعودية واإلمارات ومعان ــادة الس بقي
ــم أتوا من أجل  ــذب ادعاء العدوان أنه ــتمر والتي تبني ك مس
ــف زيفهم منذ الوهلة األوىل واتضح  مصلحة اليمنيني واكتش
ــن نفط  ــن م ــروات اليم ــب ث ــالل األرض ونه ــم احت أن هدفه
ــقطرى وباقي  ــار س ــات وآث ــوب ونبات ــروات الجن ــبوة وث ش
ــدي املحتل  ــي اآلن تحت أي ــي ه ــة الت ــآت االقتصادي املنش
ــر بهم إىل  ــل األم ــدو ووص ــة الع ــا إىل خزين ــود عائداته وتع
ــبوها من عرق  رسقة ما بأيدي العمالة اليمنية من أموال كس
ــني وغريهم تحت  ــار اليمني ــادرة أموال التج ــم ومص جبينه
اللوائح الجديدة والقوانني الحقدية االنتقامية التي وضعها 
ــتعانة بخرباء من أمريكا وإرسائيل  ــلمان باالس محمد بن س
ــن همهم  ــن املرتزقة الذي ــدق م ــة الفن ــن حكوم ــاون م وبالتع
ــاب كرامة اليمنيني وتدمري حياتهم  جمع الرثوة ولو عىل حس
ــون يف الجنوب وبالتحديد  والقضاء عليهم.. حتى اإلماراتي
ــب اليمنيني حتى  ــة لتعذي ــجوناً رسي ــتحدثوا س يف عدن اس
ــزاة..  ــوات الغ ــة لق ــدة الخبيث ــني األجن ــتدرك الجنوبي اس
ــوائي  ــعودية تقوم بنفس اليشء يف الحدود قصف عش والس
ــخ وذبحوا عرشات  ــوارج واملدفعية والصواري بالطريان والب

اآلالف من األطفال والنساء والعجزة واملدنيني..
ــن واألعمال التي تم حظرها عىل •  ما امله

املغرتبني اليمنيني؟
ــتهدف مجاالت العمل  ــعودة يس - أؤكد لكم أن نظام الس
ــعودية  ــون بالس ــا اليمني ــوم به ــي يق ــيطة الت ــن البس وامله

ــا ودعنا  ــن عىل القيام به ــهم غري قادري ــعوديون أنفس والس
ننتظر شهرين أو ثالثة أشهر والسعوديون يعانون كثرياً فهم 
عاجزون عن العمل يف مجال «البنرش أو الحدادة أو البناء أو 
ــريات  ــعودي إصدار تأش بياع الخضار.. فقد منع النظام الس
ــن إىل جانب منعه إصدار  ــة أو مؤقتة لعدد من امله عمل دائم
ــدة باتت جميعها محظورة عىل العمالة الوافدة  رخص جدي
ــجلني عىل  ــة كما أوقفت تجديد رخص الوافدين املس باململك
ــعوديني وألزمت املنشآت بعدم نقل  الوظائف الخاصة بالس
ــتقدام وعدم  ــا.. وعمل عىل وقف االس ــات العمالة إليه خدم
ــة  وألزمت الرشكات  ــو (٦٠) مهن ــد رخص العمل لنح تجدي
ــعوديني خالل األشهر املقبلة  ــتبدالهم بس واملؤسسات باس
ــتقدام يف ٢٣  واقتصار مهنة البيع عىل املواطنني, ووقف االس
ــب اليمنيني  ــذه املهن يعمل فيها أغل ــاطا تجاريا, وكل ه نش
املغرتبني الذين يتجاوز عددهم مليوني مغرتب بالسعودية.. 
ــعوديني ال  ــة أن الس ــرف كل املعرف ــعودي يع ــام الس والنظ
ــدف الرئييس  ــذه املهن ولكن اله ــتطيعون القيام بمثل ه يس
من هذه اإلجراءات هو استهداف أبناء اليمن وإخراجهم من 

السعودية واستبدالهم بعمالة من بلدان رشق آسيا
ــاد •  ــت بأي ــعودية بني ــدن الس ــم امل معظ

يمنية فلماذا كل هذا الحقد؟ وأين القوانني 
الدولية؟ 

ــوا إىل  تدمري االقتصاد اليمني  ــم منذ عدوانهم هدف - ألنه
ــببوا لنا  ــرد العمالة اليمنية ليتس ــرب ثم حصار ثم ط أوال ح

ــادق بالرياض  ــل وجود حكومة الفن ــاء أكرب.. هذا يف ظ يف عن
ــدوان وفرض  ــني يف الداخل بجلب الع ــن أرض باليمني ــم م فه
ــد العدوان يف طرد  ــرتب من خالل تأيي ــار وأرضوا باملغ الحص
العمالة اليمنية.. واإلمارات نفس اليشء عاملني فيز لدخول 
اإلرسائيليني ومانعني اليمنيني من الدخول.. ونحن استلمنا 
ــمية من دولة قطر واإلمارات بإعفاء الداخلني من  مذكرة رس
ــرية الدخول يف املطارات ما عدا اليمنيني.. حتى أن ظلم  تأش
العمالة اليمنية انتقل من أروقة النظام السعودي إىل الشعب 
ــي ينتهجها النظام  ــعودي, نتيجة التعبئة الخاطئة الت الس
السعودي ويحاول تشويه اليمن أرضاً وإنساناً, متناسني أن 
ــة كانت دولة واحدة  ــن أصل العرب وأن الجزيرة العربي اليم
ومتجانسة من حيث الديانة واللغات والعادات.. رشيحة من 
الشعب السعودي اتبعوا قيادتهم الفاسدة, وأساس هذا هو 
ــلمان , حيث اتضح أن رؤية  ــد الطائش محمد بن س ويل العه
2030  ليست لبناء اقتصاد السعودية  وإنما لرتحيل اليمنيني 
وتدمري االقتصاد اليمني.. فوصلت بهم الوقاحة والوحشية 
ــوم أو  ــوم عىل الطفل الرضيع وإما أن يدفع رس إىل فرض رس
ــاب املرحل أو  ــجن ويرحل.. حتى الرتحيل يتم عىل حس يس
ــعودية مليئة باليمنيني منهم  ــجون الس ــجن, وس يظل بالس
ــمييس بالذات  ــجن الش ــم الرضع, وس ــاء وأطفال ومنه نس
ــاءل عن القانون  ــظ ومخصص لليمنيني, فأنا هنا ال اتس مكت
ــانية يف بلد اإلسالم والحرمني  الدويل بل أين الرحمة واإلنس
ــات ومافيا لنهب ورسقة  ــدوا انه نظام عصاب ــن عىل ما يب ولك

أموال البسطاء والعمال.
ــذي يتلقاه •  ــاء ال ــذا العن ــل ه ــن يف ظ ولك

ــعودية ماذا قدمت وزارة  أبناء اليمن يف الس
املغرتبني للحد من هذه الجرائم؟ 

ــاً وعملنا مذكرات تفاهم مع  ــكلنا لجان  - نحن بالوزارة ش
ــة املرحلة والذين  ــتيعاب العمال بعض الوزارات املعنية الس
وصل عددهم إىل عرشات اآلالف الستيعابهم يف سوق العمل 
ــة العاصمة عىل إيجاد عرشة  ــي.. وقد تفاهمنا مع أمان اليمن
ــواق جديدة داخل األمانة لكي  ــتحداث أس ــك واس آالف كش
ــال والحرف  ــعودية األعم ــون من الس ــا املرحل ــارس فيه يم
ــي يجيدونها , وقد تفاهمنا مع العديد من الجهات  واملهن الت
ــار والفواكه ملن عنده رغبة  ــل وزارة الزراعة لتوفري الخض مث
ــمكية  ــك خضار وفواكه وكذا مع وزارة الرثوة الس يف فتح كش
ــة, وتفاهمنا مع  ــبه مجاني ــاك ش ــماك, واألكش ــري األس لتوف
ــىل املهن لكي يحصل عىل  ــم املهني لتدريبهم ع وزارة التعلي
ــر اإلدارة املحلية إليجاد فرص يف  ــذا اتفقنا مع وزي عمل, وك
ــيطرة الجيش واللجان  ــات واملناطق التي تحت س املحافظ
ــن  ــروض م ــوع الق ــهيل موض ــىل تس ــرص ع ــعبية ونح الش
ــاريع  ــاء مش ــاهمة يف إنش بعض البنوك من دون أرباح كمس
ــروض منها من  ــديد الق ــاعدهم عىل الحياة بكرامة وتس تس
ــرص عىل عدم  ــة.. ونحن نح ــاة كريم ــوا بحي اجل أن يعيش
ــتطع  ــام 1990م عندما عادوا والدولة لم تس ــاة ع تكرار مأس
ــم إىل القيام بأعمال غري  ــتوعبهم واضطر البعض منه أن تس

ــتتابع لهم كل هذا..  ــة.. والوزارة هي من س ــة وأخالقي قانوني
ــة اإلنقاذ  ــع حكوم ــات وم ــض املنظم ــاول مع بع ــن نح ونح
ــرث املرحلني لديهم ارس عادوا  إليجاد مأوى للمرحلني ألن أك
ــبب مكوثهم عرشات السنني بالغربة  ــكن, بس وليس معهم س
ــعودية  ــد الس ــن موالي ــد األب م ــض األرس تج ــى أن بع , حت
ــض كان قد  ــب أوالد بها حتى أن البع ــاك وأنج ــوا هن وتزوج
ــاة..  ــم ترحيلهم.. هذه مأس ــارة اليمن واآلن ت ــع عن زي انقط
ــنوات  ــدول الغربية دول «الكفار» أن تظل بها خمس س يف ال
ــية تلقائياً خاصة إذا أنت مواطن صالح لكن  يمنحوك جنس
ــرتف حتى باألخالقيات  ــعودية ودول الخليج كلها ال تع الس
ــة والجوار.. فمثال يف  ــانية وال بحقوق العروب الدينية واإلنس
الكويت أذا وصل الطفل املقيم سن الـ 18 سنة الزم يخرج من 
ــعودة.. وكل هذه  الكويت..وبعد هذه العنرصية جابوا لنا الس
ــني الدولية ولكن العالم صامت  ــاليب تعد انتهاكاً للقوان األس

وال يحرك ساكناً.
ما رسالتكم للمغرتب اليمني بالسعودية • 

والخليج؟
ــودوا بكرامتكم واليمن  ــني اليمنيني ع ــالتي للمغرتب - رس
ــع للجميع ألن الحياة يف ظل الظلم السعودي ال نرضاه  تتس
ــتيعابكم , أو  ــا الس ــارى جهدن ــنعمل قص ــن س ــم .. ونح لك
ــن فرص يف دول أخرى أوروبية أو يف أفريقياً أو  ابحثوا لكم ع
ــزم بحقوق األجانب  ــيا ألنها دول تقدر اليد العاملة وتلت آس

والعمالة.

عرب اتاوات جائرة تخّريهم بني العمل ُسخرة أو التجنيد

النظام السعودي يخنق اليمن بسلب تحويالت املغرتبنيالنظام السعودي يخنق اليمن بسلب تحويالت املغرتبني

الكفيل.. سوق الرق السعودي وعبودية العصر

يمني2.000.000
مغرتب يف السعودية

كشك10.000
معالجات استقبال املرحلني

طفل يمني120
معتقل يف السجون السعودية

يمنية680
معتقلة يف السجون السعودية

يمني18.000
معتقل يف السجون السعودية

يمني200.000
يشملهم قرار الرتحيل

ريال 20.000
سعودي

ــزيا ــف قــيــمــة ال
ريال 4.800

سعودي

تجديد الهوية يف السنة
مهنة83

محظورة على اليمنيني
60٪

اإلسهام اليمني يف االستثمارات

أحٌد.. أحد
ــتذكر معها ما "أحد..أحد"  ــالة" ونس ــم "الرس ــذه الكلمة من فيل ــتذكر ه نس

ــاح من تعذيب وتنكيل  ــه الصحابي الجليل بالل بن رب تعرض ل
عىل يد احد كبار كفار قريش أمية بن خلف. 

ــرص الجاهيل ولكنه  ــىل كل مظاهر الع ــالم ع ــنة وقبل أن يقظي اإلس ــخ قبل 1400س ــك التاري ذل
ــاهد ما يتعرض له املغرتبون اليمنيون يف السعودية جارة السوء من  ــه حني نش اليوم يعيد نفس
اعتداءات سافرة ورضب ومهانة وسلب ونهب لحقوقهم فضًال عن تحويلهم اىل "عبيد" يف سوق 
ــموه "الكفيل" الذي يمتلك مصري العامل وحقوقه وحق اختيار  ــعودي نظام جديد س الرق الس

مهنته إىل جانب حقه يف بيع أي عامل بمبلغ مايل إىل "الكفيل"  آخر بعد االستغناء عنه.
ــتبعداً أن يحيي آل سعود العهد الجاهيل ويتقمص سلمان وابنه شخصية أميه  وقد ال يكون مس
ــفية وانتهاكات  ــام (ابو جهل)،بعد كل ما يقومون به من إجراءات تعس بن خلف وعمرو بن هش
ــيطا منها يف هذا التحقيق.. وإىل  ــتعرض جزءاً بس ــانية بحق املغرتبني اليمنيني والتي نس ال إنس

التفاصيل:

تحقيق/ أنس القاضي/ سبأ

ــعودية ــاهد آخر على حقد الس ــعوديةاملغرتبون.. ش ــاهد آخر على حقد الس املغرتبون.. ش

ــاء وإمعانه يف  ــعود وقتله لألطفال والنس ــس غريبا إجرام نظام آل س لي
ــي يمطر بها اليمن  ــاة يف اليمن بقنابله وصواريخه الت ــري مقومات الحي تدم
ــني  وضغينة عىل  ــنوات، فكل ذلك امتداد لحقد دف ــربا منذ ثالث س ــربا ش ش
اليمن واليمنيني تجسده سياساته التآمرية وممارساته التعسفية وانتهاك 

كرامة وإنسانية املغرتبني اليمنيني يف أرض الحرمني.
ــور يف اضطهاد وظلم املغرتبني  ــعودي يمعن منذ عص ــام الس ال زال النظ
ــني حد القتل والتعزير واالمتهان للكرامة، كما تظهره الصور الواردة  اليمني
ــريات التصوير التي التقطها  ــاك، وليس بعيداً ما أظهرته إحدى كام من هن
ــعودي وهو يرضب أحد املغرتبني  ــعودي ألمري س بعض مرتزقة النظام الس
اليمنيني من دون رحمة، ويشنعه بسباب بذيء وكلمات نابية هزت مشاعر 

الكثري من اليمنيني.
تنكيل وترحيل

ــاكن اليمنيني املغرتبني يف السعودية  ال تكاد تتوقف حمالت مداهمة مس
ــة وإذالًال وظلماً وإرهاباً وتعذيباً  ــم كمجرمني والتنكيل بهم إهان ومطاردته

وتعزيراً وترحيًال مهيناً آلدمية البرش.
ــا حال  ــدودي يروي لن ــط الح ــىل الرشي ــن اليمني ع ــاط األم ــد ضب اح
مجموعة من اليمنيني املغرتبني املرحلني من السعودية حيث يقول: يف تمام 
الساعة الواحدة تفاجأت سيارة الدوريات بمرور باص كان يقل سبعة عرش 
راكبا وبعد أن تم إيقافهم تبني أنهم قادمون من منفذ الوديعة، وبعد السؤال 
ــني الثامن عرش  ــرتاوح أعمارهم ما ب ــم يمنيون مغرتبون ت ــم وجدنا أنه عنه
ــم ملعالجتهم مما وجد  ــعاف بعضه ــن عاما، طلبوا من الدورية إس والعرشي

فيهم من الرضب واملرض يف سجون النظام السعودي.
ــيض الضابط اليمني ورتبته نقيب، قائًال: قمنا بنقل البعض منهم إىل  يم
أحد املستشفيات وبقي عندنا البعض اآلخر، وجدناهم وهم بحالة حرجة 
ــببه لهم  ــل اإلذالل والقهر الذي س ــم بفع ــيس ظاهر عىل وجوهه ــب نف وتع
ــعودي املجرم، أوصلوهم إىل حالة إنهاك نفيس وبدني  جالوزة النظام الس
أرضت بأجسادهم النحيلة، لم يتحدث البعض منهم إلينا إال يف اليوم التايل، 

لفظاعة ما عانوه من سلطات ذلك النظام املجرم.
إذالل متعمد

ــات الرشطة يف  ــن وجدتهم دوري ــون املرحلون الذي ــًال: املغرتب وتابع قائ
ــن فظاعة ما القوه من إجرام وإهانة  ــدى نقاط التفتيش تحدثوا إلينا ع إح
ــان واملنازل  ــعود وانتهاكهم لحرمات اإلنس ــلطات نظام آل س عىل أيدي س
واملحالت التجارية، وإجبارهم عىل الخروج القرسي وإدخالهم إىل سجون 

مكتظة باملئات ممن قبض عليهم جالوزة النظام املجرم.
ــني اليمنيني املرحلني  ــجن املغرتب ــعودي س ــلطات النظام الس تتعمد س
ــزج بهم يف  ــل ال ــب قب ــة واإلذالل والتعذي ــاف اإلهان ــتى  أصن ــم ش إلذاقته
ــاحنات كبرية تنقلهم إىل الرشيط الحدودي ثم ترتكهم يف صحراء قاحلة  ش
دون أكل ورشب، بعد تعمد ترحيلهم من دون أن يأخذوا معهم حاجياتهم أو 
ما ادخروه  خالل عملهم لسنوات وأشهر ألرسهم يف اليمن والتي يحارصها 

العدوان بالقتل والتدمري.
تعسف ممنهج

ــي أصبحت بمثابة  ــؤالء العائدين من أرض الغربة الت ــا ببعض ه التقين
ــفات واالضطهاد من نظام آل سعود،  ــبب التعس املحرمة عىل اليمنيني بس
وجدناهم وعىل وجوههم مالمح القهر والكمد جراء ما القوه من جنود نظام 

آل سعود.
تحدث إلينا األخ أمني عبدالله الجالل من محافظة إب يعمل (كهربائيا) 
ــباكة، طلبوا  قائًال: أول ما جاءوا إىل محيل الذي أعمل فيه يف الكهرباء والس
ــو التجديد  ــد إىل الخامس! (وه ــة والتجدي ــم الهوي ــة، أعطيته ــي الهوي من
ــدد، لكنهم  ــا، قلت لهم: أنا مج ــه اطلع معان ــري)، قالوا يل: يالل ــة األخ لإلقام

أرصوا عىل إدخايل يف سيارتهم، وقالوا: أبو يمن ما يجلس هنا.
ــي أمام  ــي، ولّطمون ــوا كرامت ــجن؛ أهان ــال: وصلت الس ــني قائ ــع أم يتاب
ــد أو ينارصني، قلت ليش تعمل بي هكذا!؟ قال:  ــع ولم يتكلم معي أح الجمي
أنت مجهول، وحكومتك مجهولة، وكانوا يتهموني أنني (حوثي) وأنا كنت 
ــاً، أتعب  ــرية يف اليمن عددهم ثالث عرشة نفس ــه وعندي أرسة كب ــب الل طال

ألجلهم وأشقى ألجل أن أتكفل بأكلهم ورشبهم.
ــردف قائال: والله رضبوني  ــاً عميقاً ويتنهد بحرقة ثم ي ــذ أمني نفس يأخ
ــذه الصور  ــاء وه ــالت الدم ــى س ــاص حت ــجن ويف الب ــا يف الس ــا مربح رضب

واملشاهد تشهد بما عمل بنا األمن السعودي.
ــوزراء الذين  ــة الرياض، أين ال ــائًال: أين حكوم ــني يختم حديثه متس أم
ــرع الويل ويقتلونا  ــني يف فنادقهم واحنا (ونحن) هنا نتج ــم وجالس عنده
ــحبني واحد  ــبة يل أنا الذي س ــود، والله إن بعضهم «بنغاليني»، بالنس جن
ــذا املكان إن دمائي لن تذهب هدرا والله  ــأعلنها من ه بنغايل!! لكني والله س
ــاء ألتحق بالجبهات ويف الحدود ونلتقي معكم يا  إني سأنتقم منهم وإن ش

آل سعود إذا أنتم رجال واجهونا يف الجبهات.
استباحة اليمنيني

ــلطاته، من  ــتباحاً لس ــعودي عىل جعل اليمني مس يحرص النظام الس
دون أي مخالفة أو جرم، كما يؤكد األخ رشاد عيل قاسم الفقيه من محافظة 
ــي للمقاوالت يف  ــة العجيم ــل (حارس ليل) يف مؤسس ــذي كان يعم إب وال

الرياض منذ ثالث سنوات، يعيل أرسة مكونة من اثني عرش شخصا.
ــاد: أنا مجدد اإلقامات كلها حتى (نص السادسة) مسكوني  يقول رش

ــاعة الثامنة صباحاً يف منطقة شفاء، سألوني؛  وأنا ذاهب إىل البقالة يف الس
أنت أبو يمن، قلت لهم أيوه، قال: طلع إثباتك، أول ما طلعت إثباتي وشافه، 

قال: إطلع أنت خسيس يا أبو يمن.
ــجن  ــاه، أول ما وصلنا الس ــب ال يخفيه: طلعت مع ــاد بغض يضيف رش
ــيس يا أبو يمن  رضبني ثالث رضبات عىل رأيس ويف ظهري، وقال: أنت خس
أنت وحكومتك، جلست يف السجن أربعة أيام قبل ترحييل، كانت معاملتهم 
ــل بنفيس من أجل  ــتعد أباس ــجن ما هي زينة! وأقول: والله إني مس يف الس

كرامتي وعزتي وأنطلق إىل الجبهات وأقاتل هؤالء املجرمني.
جرائم موثقة

ــل يعمل يف  ــن محافظة إب، ظ ــرح أيضاً م ــيل لطف مف ــد ع ــرتب خال املغ
ــعودية ثالث سنوات ملتزماً بالنظام والقوانني وصابراً عىل اإلجراءات  الس
ــوم الجائرة التي تفرضها السلطات السعودية مثله مثل  التعسفية والرس

نحو مليون مغرتب يمني للعمل برشف وكرامة يف السعودية.
ــة الحيوانات دون  ــا وأهانونا وعاملونا معامل ــول خالد: قبضوا علين يق
ــهد عىل ما فعلوه بي وبإخواني.. ثم  ــفقة، وعندي فيديوهات تش رحمة وش

يبدأ بعرض الفيديوهات يف تلفونه.
ــوف كلهم يمنيون،  ــد: أكرث من ألف يف هذا العنرب الصغري، ش ــف خال يضي
ــبب  ــجن أمراضاً، أنا مريض ومنهك بس ــا من هذا العنرب أو الس ــا خرجن كلن
ــا خرجونا  ــة، وعندم ــوف وال رحم ــا دون خ ــة لن ــة املهين ــة واملعامل الزحم

كلبشونا، خلوا (البنغايل) يكلبش يدي مع ِرجيل، وإىل املنفذ تزفري.
ــون من قبل األمن،  ــاً وهم يرضب ــاهدت أناس يواصل خالد حديثه: أنا ش
ــم قال إنه  ــم التجارية وبعضه ــاس أخرجوهم من محالته ــت مع أن وتحدث
يمتلك يف رصافته أكرث من خمسمائة ألف ريال سعودي يف محله التجاري، 
ــألتحق بالجبهات  ــي والله س ــا رياًال!، لكن ــوه وال أعطوه منه ــم خرج لكنه
ــام بيننا، الله أكرب، املوت ألمريكا، املوت  ــا قريبا ونلتقي إحنا وهم واألي قريب

إلرسائيل، اللعنة عىل اليهود، النرص لإلسالم.
عشرات اآلالف

ــذ طابعاً  ــدوان، لكنه أخ ــل الع ــتمر قب ــني مس ــني اليمني ــل املغرتب ترحي
متعمداً وممنهجاً مع بداية العدوان، وبحسب تقارير فقد رحلت السلطات 
السعودية عرشات اآلالف من املغرتبني اليمنيني يف األشهر األخرية من دون 

أي ذنب اقرتفوه أو جرم ارتكبوه عدا أنهم يمنيون.
ــرض إجراءات  ــل املغرتبني ف ــعودية لرتحي ــام الس ــة النظ ــق حمل وراف
ــرة إضافية عىل  ــوم جائ ــن»، وفرض رس ــعودة امله ــوى «س ــفية بدع تعس

املغرتبني اليمنيني.
حقد وخبث

ــني اعتربوا إقدام  ــؤون املغرتب ــلطات اليمنية ممثلة بالخارجية وش الس
ــعودية عدوانا آخر  ــني العاملني يف الس ــىل ترحيل اليمني ــعود ع نظام آل س

ــاة آالف األرس التي فقدت  ــني ويقيض عىل ما تبقى من حي ــتهدف اليمني يس
من يعيلها، وكذا فشال ذريعا إلدارة البالد بسياسة الجهل والغباء.

ــني العزي  ــتاذ حس ويف حديث خاص أوضح نائب وزير الخارجية األس
ــية الخبيثة  أن ترحيل اليمنيني بتلك الصور املهينة يعكس اإلجرام والنفس
ــم التحتية، مذكرا النظام  ــعودي الذي قتل اليمنيني ودمر بناه للنظام الس
السعودي بإخالله لوثيقة االتفاق املربمة بني ذلك النظام املجرم وبني اليمن 
ــري، التي  ــيطرة األول عىل األرايض اليمنية يف نجران وجيزان وعس عقب س

نصت عىل استقبال العمالة اليمنية مقابل بقائهم يف تلك املناطق.
ــعودية  ويف حني رحب نائب وزير الخارجية باليمنيني العائدين من الس
ــع للجميع، وحمل  ــرسي إىل الوطن، أكد أن الوطن يتس ــب ترحيلهم الق عق
ــؤولية الكاملة، وكذا دعاة  حكومة املرتزقة يف فنادق الرياض وأبوظبي املس
ــائخ حزب اإلصالح الذين يحرضون عىل املغرتبني اليمنيني يف وسائل  ومش
ــوق  ــويقه يف الس ــن كذب املدعو الجبري وتس ــتغرابه م ــم.. مبديا اس إعالمه
ــتقبال السعودية ماليني اليمنيني الالجئني وتأمني معيشتهم،  األوروبي اس
ــني العاملني من  ــدث لليمني ــل ما يح ــرتاء، وخري دلي ــك محض اف ــربا ذل معت

ترحيل قرسي ورسقة ما ادخروه وكسبوه خالل عملهم هناك.
ــد املغربي تحدث  ــتاذ محم ــؤون املغرتبني األس مدير عام مكتب وزير ش
ــعودية، واعترب  ــا بألم جراء ما يحصل لنحو مليون يمني مغرتب يف الس إلين
ــاك صمودهم  ــل اليمنيني وإنه ــه لقت ــدوان وأحد أوراق ــتكماال للع ــك اس ذل
وثباتهم أمامه.. مذكرا بأن ذلك إحدى القنابل التي يلقيها العدو السعودي 
برتحيل املغرتبني للمرة الثالثة، والتي كانت األوىل يف عام 1990م إثر إندالع 
ــام 2013م، والثالثة يف هذا العام 2018م، يريد  ــرب الخليج، والثانية يف الع ح

من ذلك قتل اليمنيني وتدمري حياتهم.
ــؤون املغرتبني تعمل جاهدة من أجل استقبال  وأكد املغربي أن وزارة ش
ــتطيع تأمينه من توفري فرص عمل أو استثمارات أو  املغرتبني وتأمني ما تس
ــيكون العيش فيها أكرث حظا وأوفر  انتقالهم إىل دول أخرى غري خليجية س

معيشة وكرامة.
وحشية سافرة

وبهذا يستخدم النظام السعودي املجرم كل أساليب القهر واالستبداد 
ــانية، حداً دعا  ــة أو وازع من ضمري أو ذرة من إنس ــق اليمنيني دون رحم بح
ــورى هذا النظام من أصحاب الفتاوى التي توصف  معه عضو يف مجلس ش
ــبق»، دعا إىل «برت آذان اليمنيني لعدم عودتهم وقتلهم  بـ»فتاوى الدفع املس
ــه أولئك  ــا يخفي ــح مل ــح وفاض ــاك واض ــعودية».. يف انته ــادوا إىل الس إن ع
ــع  العنرصيون الذين فاقوا يف إجرامهم النظام الصهيوني الذي ارتكب أبش
ــداء واإلجرام  ــن العزاء أن هذا الع ــانية، لك ــم واملنكرات بحق اإلنس الجرائ
ــا يخفيه هذه  ــكل من لم يعلم بعد م ــف ل ــعودي بحق اليمنيني، قد يكش الس

النظام من حقد عىل اليمنيني دون استثناء.

انتهاكات سافرة للكرامة واإلنسانية

جرائم سعودية يندى لها الجبني تطال جرائم سعودية يندى لها الجبني تطال املغرتبنياملغرتبني

الثورة/ حاشد مزقر 

الثورة/ يحيى قاسم المدار

مالة اليمنية يبني مدى حقدهم عىل الشعب اليمني بالكامل.. ويفضح كذب 

ــعودية هو جزء من  ضاف إن ما يتعرض له املغرتبون اليمنيون يف الس
يدة والقوانني االنتقامية التي وضعها بن سلمان.. والتيي 

ــمل الحظر (83) من املهن التي يعمل بها  يث ش

ل أكرث يف ثنايا سطور هذا اللقاء  :  
لقاء/
محمد مطير
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